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Visioner for Distrikt 45 for det kommende Inner Wheel år 2016 – 2017. 
 
 
Vores organisation Inner Wheel blev i sin tid skabt af nogle stærke ambitiøse kvinder, der 
ikke ville stå tilbage og se deres ægtefæller komme hjem fra møder fyldt med ny viden og ny 
inspiration til livet. Vi kvinder i Inner Wheel lever i den samme verden, der er i konstant 
forandring. Det har de seneste år givet vores danske organisation nogle udfordringer på 
medlems niveauet, idet medlems tallet er faldende, og der lukkes klubber også i vores Distrikt 
45. Denne udvikling – tendens vil vi i bestyrelsen i Distrikt 45 gerne forsøge at ændre. Vi ved, 
at det ikke bliver så enkelt endda, men, hvordan kan vi gøre dette i fællesskab? Vi skal 
sammen både se indad og udad og med dette mener jeg, at vi skal se på Inner Wheel 
International, altså de andre medlems landes udvikling selvfølgelig set i lyset af de globale, 
geografiske og kulturelle forskelligheder, der nu engang er i medlems landene. Vi skal kigge 
indad, om vi nu har det rette grundlag for solid trivsel, livsværdier, sammenhold og ikke 
mindst respekten og ansvarligheden for hinanden i klubberne byggende på et seriøst og 
venskabeligt grundlag. Målet skal være, at der er en forsat positiv udvikling i klubberne med 
en god kvalitet af indhold i vore møder. Det bør være sådan, at når vi er forhindret i at deltage 
i et møde, så er vi virkelig ærgerlige over at have mistet dette møde. Vi skal give hinanden 
masser af gode, sjove, lærerige og visionære oplevelser. Derfor skal vi ”slå” et ekstra ”slag” for 
det mål, vi gerne vil have, nemlig et fantastisk klubliv, for hvis vi har det`, kan vi super let tale 
til andre om, hvor godt et fundament vi har, og hvor meget vi oplever, netop fordi vi er så 
heldige at være en del af et større fællesskab, der giver os disse muligheder, som vi ikke ville 
få, hvis vi ikke var en del af dette engagerede sammenhold, og ja, vi vil gerne dele ud af dette 
potentiale så flere kvinder kan få de samme relationer og oplevelser. Derfor inviter andre 
kvinder med i vores fantastiske netværk, og lad os sammen lægge en strategi, hvor vi skal 
vokse, gro og blive ved med at forny og udvikle os. Vi skal også lige i denne forbindelse netop 
bemærke, at vi kun har 11 møder om året 1 hver måned, og ikke som Rotary møder hver uge, 
det kan ofte være lettere at overskue og giver også plads til at være engagerede i andre ting, 
hvilket, jeg synes, der skal være mulighed for. 
Jeg vil se frem til og glæde mig til at besøge jer i klubberne efter sommer ferien. Jeg vil derfor 
bede jer om, at når jeg kommer, at vi sammen kan tale om, hvordan I ser på Inner Wheel, og 
hvad det betyder for jer at være med i denne fantastiske organisation, og hvordan ser I på  
Inner Wheel fremtid. 
 
 
Mange venlige Inner Wheel hilsner fra 
Judy Rieneck. 
 
 
 


